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El festival d’estiu de Barcelona                                  LLL

Vegeu part de l’entrevista amb Martirio 
amb el mòbil o a e-periodico.cat

partir mons diferents i experièn-
cies. Perquè jo no vaig començar 
directament amb ella. Em vaig 
forjar amb altres bandes com la 
de Kiko Veneno, Caraoscura, Mo-
rón, Son de la Frontera...»
 El primer cop que la seva mare 
explica que el va fitxar va ser per 
al disc He visto color por sevillanas, 
«on va fer algunes músiques i va 
participar en la producció, enca-
ra que abans ja va estar a La bola de 
la vida y del amor aconsellant-me, 
fent-me reflexionar...» 
 Martirio assegura que el que 
més la segueix sorprenent de Ra-
úl és «el seu excel·lent criteri, savi-
esa, puresa i honestedat. I té tant 
coneixement de mi que em porta 
¡a la meva pròpia reinvenció!», ex-
clama. Però ell li replica: «Tot el 
que ha dit ho fa ella sola. Sempre 
busca un llenguatge nou. Jo des-
tacaria el seu valor; la seva valen-
tia, que és el que puc tenir d’he-
rència més real. No es deixa vèn-
cer per la por. Ni pel fet que per 
fer música tradicional no pugui 
tenir una actitud contracultural. 
Per a ella la creació és una obliga-
ció i postura en la vida que li fa de 
motor per a moltes altres coses i 
per a molta altra gent. I és que la 

tradició s’ha de renovar; cal estar 
sempre a l’avantguarda per no 
morir».

ANTROPÒLEG PEL FLAMENC/ Raúl va 
estudiar antropologia a la univer-
sitat «per entendre el flamenc, 
què és el que el fa tan especial, 
comprendre la seva causa, la seva 
rica barreja cultural. I sí, vaig 
aprendre moltes coses que són les 
que em donen feina com a músic», 
diu el productor del genial disc de 
Las Migas. «El primer grup de do-
nes dins el flamenc», ressalta.
 Rodríguez, que quan era petit 
va veure passar per casa seva «Pa-
ta Negra, Kiko Veneno i Gualber-
to» [del grup Smash], encara espe-
ra que arribi l’autèntica revolu-
ció del flamenc. Abans, opina que 
s’haurà de «culturitzar» i «electri-
ficar, com va passar per exemple 
amb el reggae. Sempre havia pen-
sat que quan fos gran la gent toca-
ria bulerías elèctriques, cantaria 
flamenc elèctric, però no ha pas-
sat». Bé, Camarón sí que ho va fer. 
«I en el seu temps va ser un fracàs 
comercial». Mentrestant, planeja 
un disc amb la seva mare. «Tots 
dos junts, sí –sospira ella–. En la 
línia de Flor de piel». H

Es plantegen 
gravar un disc 
junts, en la línia  
de l’aclamat àlbum 
‘Flor de piel’

Martirio i Raúl Rodríguez
3Plaça Margarida Xirgu • Avui • 22.30 hores

La Barcelona de Joan Ollé
3El director ofereix una «gamberrada poètica» i musical sobre la ciutat

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

B
arcelona és una ciutat 
molt escrita, fotografiada, 
cinematografiada, turiste-
jada, però escassament tea-

trada». Aquest impuls ha portat Joan 
Ollé a la tasca de plantejar una mis-
cel·lània de la capital catalana a l’am-
fiteatre de Montjuïc titulada À la ville 
de... Barcelona. És l’únic espectacle te-
atral que acollirà el Teatre Grec (de 
dijous a diumenge) en aquest pri-
mer any de direcció artística de Ra-
mon Simó.
 A Ollé la idea, escriu a la presenta-
ció del muntatge, el perseguia des 
de fa temps; fins i tot abans d’aquells 
Jocs Olímpics als quals al·ludeix el tí-
tol. I quan ha posat fil a l’agulla no 
s’ha quedat curt. En menys de dues 
hores despatxa un variadíssim re-
corregut (sentimental, o no) per la 
ciutat. «Des de la fundació romana 
fins que un dia la policia municipal 
detingui un llauner, un fet que enca-
ra no s’ha produït», diu amb la seva 
clàssica sorna.

MÚSICA DE LISBOA ZENTRAL CAFÉ / Aques-
ta àmplia panoràmica es desenvolu-
pa en un vell cafè, amb el seu petit es-
cenari, amb la música en directe de 
la formació Lisboa Zentral Café. «El 
hit és La Pepeta de la Boqueria», apunta  
sobre una cançó que va interpretar 
Rudy Ventura. L’espectacle «cosmo-
polita» compta amb peces en ale-
many, francès, italià, castellà i cata-

là. «Dean Martin, Boris Vian i Tino 
Rossi han cantat sobre Barcelona; 
una cosa que a penes s’ha fet en cata-
là amb certa notorietat», diu Ollé.
 Les cançons estan acompanyades 
de textos o cites de Maragall, Salvat-
Papasseit, Rodoreda, Mendoza, Váz-
quez Montalbán, Genet, Orwell, Gil 
de Biedma, Goytisolo... I tampoc hi 
falten el retorn de Samaranch i el 
seu anunci olímpic en un context di-
ferent, Floquet, Millet i una partida 
de Monopoly amb Núñez y Navarro, 
la família Ulises del TBO, Gurb, la Ca-

sita Blanca, Manolo Escobar enllaçat 
amb Salvat-Papasseit... Aquest «al-
manac d’estiu de TBO» és una barre-
ja entre «el que s’ha viscut i el que 
s’ha imaginat» i Ollé voldria que li 
agradés al dibuixant Francisco 
Ibáñez. I que dedica a l’exregidor so-
cialista de Ciutat Vella Itziar Gon-
zález, «per la seva valentia», i a Pas-
qual Maragall.

EQUIP DE CONFIANÇA / Per a un especta-
cle «arrevistat amb moments de sàti-
ra», el director barceloní s’ha envol-

tat d’un equip actoral de confiança: 
Joan Anguera, Ivan Benet, Paula 
Blanco, Enric Majó, Laura Guiteras, 
Victòria Pagès, Oriol Genís i Jordi 
Vidal. De nou ha comptat amb l’as-
sessoria d’Andrés Corchero per a co-
reografies i moviment escènic, i amb 
Eugenio Szwarcer per al disseny d’un 
espai tan difícil per a la representa-
ció teatral, segons els professionals, 
com és el Grec. H

33 Victòria Pagès, agenollada, i Enric Majó, durant un assaig de l’espectacle a la Nau Ivanow.

FESTIVAL GREC

À la ville de... Barcelona
3Teatre Grec • Del 19 al 22 de juliol • 22.00 h.

Retrat cru del 
‘postthatcherisme’
3Carme Portaceli dirigeix una crítica ferotge 
de Martin Crimp a la societat patriarcal

J. C. S. 
BARCELONA

Martin Crimp, segons Carme 
Portaceli, va ser un visionari. Fa 20 
anys que escrivia sobre el que podia 
arribar a passar i que, lamentable-
ment, ha passat. El dramaturg brità-
nic, hereu de Pinter i de Beckett, fir-
ma El vídeo no el veu ningú, un retrat 
«demencial i divertidíssim» de la so-
cietat patriarcal. Arriba demà, dins 
del Grec, al Mercat de les Flors amb 
Gabriela Flores i Francesc Garrido, 
entre altres, en el repartiment.

 «És teatre del postthatcherisme de 
l’època en què es va destruir, per 
exemple, el sistema públic de trans-
ports britànic», explica Portaceli. 
Aquesta obra de Crimp té una cons-
trucció particular en què l’autor se 
serveix de la seva pròpia experièn-
cia. Set personatges, interpretats 
per sis actors, als quals uneix una 
empresa dedicada a estudis de mer-
cat i hàbits de consum. Crimp va tre-
ballar en una del ram.
 «Amb quatre preguntes sobre el 
consum de pizzes congelades apa-

reixen esquerdes immenses dels per-
sonatges», subratlla Portaceli. Els 
dos primers actes de l’obra, escrita el 
1991, succeeixen en els mesos de 
març i abril d’aquell any; el tercer, 
un any després. «Parla anecdòtica-
ment de la caiguda del mur, que és 

quan es guanya la guerra freda, aca-
ba el segle XX i comença la voràgine 
actual», sentencia una directora de 
sobrat compromís ètic. H

El vídeo no el veu ningú
3Mercat de les Flors • Del 19 al 22 de juliol

33 Gabriela Flores i Francesc Garrido, en una imatge promocional.

FESTIVAL GREC


